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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2022 
va aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent:

« ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 21 de novembre de 2022.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes 
de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Dolores Salmerón Galí, regidora
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1. Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ENSENYAMENT

2. Aprovació convocatòria subvencions per a les activitats d’educació 
emocional vinculades als centres educatius públics realitzades l’any 2021.

El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament (RLGS), així com els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, 
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activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). A més a més de l’Ordenança 
general de subvencions de l’Ajuntament aprovada pel Ple en data 10 de maig de 2005 
i publicada al BOP núm. 197, de 18 d’agost de 2005.

La disposició 9a d’aquesta Ordenança estableix que la concurrència competitiva és la 
forma ordinària de concessió de les subvencions. I la disposició 26a determina que per 
a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva 
s'hauran d'aprovar les corresponents Bases específiques, que s'aprovaran 
conjuntament o prèviament a la convocatòria.

La disposició 26a 3 de l’ordenança estableix que es publicarà en el Butlletí oficial de la 
província un anunci del contingut de les Bases i de les convocatòries en el que es 
determinarà el termini de presentació de sol·licituds. 

Les esmentades Bases específiques van ser aprovades per la Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data 19 d’abril de 2021, i van ser publicades al Butlletí Oficial 
de la Província de data 3 de maig de 2021.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Educació proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per part de l’Àrea d’Educació per a les activitats d’educació 
emocional realitzades durant l’any 2021 per part de les AMPA i AFA vinculades als 
centres educatius públics, el text de la qual consta a l’expedient.

SEGON. Publicar un extracte de la Convocatòria a la Base Nacional de Dades de 
Subvencions (BDNS), al BOPB i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament, a 
l’objecte que en el termini de quinze dies a comptar des del següent al de la publicació 
de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província els interessats puguin presentar 
les sol·licituds de participació.

TERCER. Autoritzar la despesa per l’import de 4.000 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 31.326.48906 del pressupost municipal vigent. 

   
MOBILITAT
   
3. Aprovació del Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
relatiu a l’execució de les obres de la memòria valorada “Millores de seguretat 
viària a la BV-2421, entre el PK 8+600 i 9+100, Sant Cristòfol TM Corbera de 
Llobregat.

La Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals) ha impulsat 
l’elaboració i l’establiment d’un marc formal de col·laboració per executar les obres de  
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“Millores de seguretat viària a la BV-2421, entre el PK 8+600 i 9+100, s Sant Cristòfol, 
TM Corbera de Llobregat, per ostentar la titularitat de la carretera, essent un dels seus 
objectius principals la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals, 
d’acord amb la Notificació de la resolució Decret amb número de registre 9629, de 
22/07/2022, rebuda el 16/07/2022 (Reg. Entrada, núm. 2022/9306).

Actualment, el tram de la BV-2421 que travessa Sant Cristòfol no té itineraris de 
vianants que connectin els habitatges de la urbanització amb les paredes d’autobús 
properes. Els vianants circulen pels vorals i no hi ha cap pas per creuar la carretera. 
La urbanització parcial que presenta l’entorn del tram de carretera, sumat al fet de no 
estar senyalitzat com a poblat, condiciona el comportament dels conductors i a que no 
percebin la necessitat de mantenir la velocitat de circulació reduïda.

Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 
Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
s’ha redactat el document tècnic  ““Millores de seguretat viària a la BV-2421, entre el 
PK 8+600 i 9+100, s Sant Cristòfol. TM Corbera de Llobregat”.

S’ha incorporat a l’expedient informe favorable del tècnic municipal, respecte la 
memòria valorada de l’actuació.

Per aconseguir aquests objectius, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat, considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les 
referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva 
execució per part de la Diputació de Barcelona, establint mitjançant conveni les 
condicions per determinar els àmbits de la respectiva competència, en ordre de 
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada executades.

Consta a l’expedient el conveni de col·laboració relatiu a les obres de les que es 
proposa l’aprovació, amb un cost de l’actuació de 22.336,99 EUR (IVA inclòs), a càrrec 
de la Diputació de Barcelona. 

La Secretària general ha emès informe favorable, que resta incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Seguretat ciutadana proposa a la Junta de 
Govern local, l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, relatiu a l’execució de les obres de la memòria 
valorada “Millores de seguretat viària a la BV-2421, entre el PK 8+600 i 9+100, s Sant 
Cristòfol. TM Corbera de Llobregat”.

SEGON. Facultar l’Alcaldia, o persona que la substitueixi, per a la signatura del conveni 
així com de tots aquells documents que esdevinguin necessaris per a l’execució 
d’aquest acord.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals.

CONTRACTACIÓ 

4. Aprovació de l’expedient de contractació d’adjudicació de dos lots del 
contracte de subministrament material oficina i entorn informàtic.

En data 31 d’octubre de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de subministrament del material d’oficina, 
d’escriptura i d’entorn informàtic per a l’ajuntament de Corbera de Llobregat, i es va 
convocar el procediment obert simplificat abreujat amb tramitació ordinària, no 
subjecte a regulació harmonitzada, per raó de la quantia del seu valor estimat d’import 
39.917,35€, 21% d’IVA exclòs, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, 
amb un import màxim de licitació de 11.500,00€, IVA inclòs, 9.504,13€, 21% d’IVA 
exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, en funció dels 
subministraments que efectivament s’executin durant el període contractual, pels dos 
lots en què es divideix el contracte, podent optar els licitadors a un o a tots dos lots:

a) Lot núm. 1: Material general d’oficina, amb import màxim de 6.611,57€, 21% 
d’IVA exclòs, i CPV 30190000-7 (Equips i articles d’oficina diversos) i 30197000- 6 
(Material d’oficina de petita envergadura).

b) Lot núm. 2: Entorn informàtic, amb import màxim de 2.892,56€, 21% d’IVA 
exclòs, i CPV 30200000-1 (Equip i material informàtic) i 30233000-1 (Dispositius 
multimèdia d’emmagatzematge)

El preu del contracte serà l’import de licitació, i el percentatge de descompte ofert serà 
la que s’aplicarà al conjunt de tots els preus unitaris dels serveis que conformen el 
plec tècnic, per a cada Lot. La previsió de subministraments a efectuar pot estar 
sotmesa a variacions i no suposa cap compromís de despesa per part de  l’Ajuntament. 
De conformitat amb la disposició addicional 33a de la LCSP, l’Ajuntament podrà assolir 
la consignació pressupostària prevista, tot respectant els preus unitaris que resultin 
un cop aplicada la baixa oferta per l’adjudicatari.

La durada del contracte es va establir en un (1) any, a comptar de la data fixada en 
l’acord d’adjudicació, amb la possibilitat de fer pròrrogues d’un any de durada, i fins 
un màxim de tres pròrrogues.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 2 de novembre de 2022, amb un període de cinc (5) dies hàbils per a presentar 
ofertes a comptar de l’endemà de la publicació, essent l’últim dia el 9 de novembre de 
2022 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació quatre (4) empreses han presentat proposicions entre 
els dos lots, deixant constància que l’empresa TEMO 2, S.L. amb CIF B58125873, ha 
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iniciat tràmits per a la presentació d’ofertes, però sense acabar-los ni especificar Lot 
i, per tant, no consta com oferta presentada, essent per ordre de presentació i tal i 
com consta en el certificat d’ofertes presentades emès per l’Eina Sobre Digital i per 
lots el següent:

Lot 1: SUMINISTROS ANBO, S.L. amb CIF B63042063, i registre d’entrada 
2022/13937, de 08/11/2022 a les 15:44:00; SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. amb 
CIF A08588170, i registre d’entrada 2022/14025, de 09/11/2022 a les 16:31:00; 
LUCAS ROJAS, S.L. amb CIF B14930903, i registre d’entrada 2022/14028, de 
09/11/2022 a les 17:31:00; i OFFICE24 SOLUTIONS,S.L. amb CIF B64065519, i 
registre d’entrada 2022/14037, de 09/11/2022 a les 20:01:00.

Lot 2: SUMINISTROS ANBO, S.L. amb CIF B63042063, i registre d’entrada 
2022/13937, de 08/11/2022 a les 15:44:00; SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. amb 
CIF A08588170, i registre d’entrada 2022/14025, de 09/11/2022 a les 16:31:00.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
les actes emeses, que formen part de l’expedient i es publiquen en el perfil del 
contractant, se’n desprèn, quant al LOT 1, que totes les empreses presentades van 
ser acceptades, i que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la presentada per 
l’empresa licitadora SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. amb CIF A08588170, en haver 
obtingut la millor puntuació amb 95,87 punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar i 
solvència econòmica i tècnica requerides, havent ofert un percentatge de descompte 
sobre tots els preus unitaris dels Plecs de 18,00%, i un percentatge de descompte 
sobre tots els seus preus de catàleg no inclosos en els Plecs de 65,00%, per a 
l’execució total del contracte, que no incorre en baixa anormal.

Quant al Lot 2, l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la presentada per 
l’empresa licitadora SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. amb CIF A08588170, en haver 
obtingut la millor puntuació amb 89,74 punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar i 
solvència econòmica i tècnica requerides, havent ofert un percentatge de descompte 
sobre tots els preus unitaris dels Plecs de 8,00%, i un percentatge de descompte sobre 
tots els seus preus de catàleg no inclosos en els Plecs de 65,00%, per a l’execució 
total del contracte, que no incorre en baixa anormal.

En conseqüència, es proposen per a l’adjudicació dels respectius lots, en no procedir 
el requeriment de cap altra documentació administrativa.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipament municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el LOT 1 del contracte de subministrament del material d’oficina, 
d’escriptura i d’entorn informàtic per a l’ajuntament de Corbera de Llobregat, 
consistent en material general d’oficina, a l’empresa SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, 
S.A. amb CIF A08588170, per import màxim de 6.611,57€, 21% d’IVA exclòs, per a 
la totalitat de la durada inicial del contracte i en funció dels subministraments que 
efectivament s’executin durant el període contractual, als que se’ls aplicaran el 
percentatge de descompte ofert sobre tots els preus unitaris dels Plecs de 18,00%, i 
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el percentatge de descompte sobre tots els seus preus de catàleg no inclosos en els 
Plecs de 65,00%.

La previsió de subministraments a efectuar segons plecs, pot estar sotmesa a 
variacions i no suposa cap compromís de despesa per part de l’Ajuntament. De 
conformitat amb la disposició addicional 33a de la LCSP, l’Ajuntament podrà assolir la 
consignació pressupostària prevista, tot respectant els preus unitaris que resultin un 
cop aplicada la baixa oferta per l’adjudicatari.

SEGON. La durada del contracte pel LOT 1 s’estableix en un (1) any, a comptar de l’1 
de desembre de 2022, amb la possibilitat de fer pròrrogues d’un any de durada, i fins 
un màxim de tres pròrrogues. 

TERCER. Disposar la despesa pel LOT 1, de caràcter plurianual, per import màxim 
total de 8.000,00€, IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 02.920.22000 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat 
al crèdit que es consigni en els pressupostos de l’exercici 2023, amb el següent 
desglossament:

 Exercici 2022........3.000,00€
 Exercici 2023........5.000,00€

QUART. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament. 

CINQUÈ. La forma de pagament del preu del contracte quant al LOT 1 serà la 
legalment establerta, una vegada presentades les corresponents factures amb 
periodicitat mensual, sempre i quan hi hagi hagut execució efectiva del 
subministrament en el període a facturar. Les factures s’hauran d’acompanyar 
obligatòriament amb els albarans d’entrega degudament conformats pel responsable 
del contracte, que acreditin els subministraments realitzats dins el període de 
facturació, i amb els preus unitaris.

Així mateix, les factures hauran de seguir les indicacions establertes a la clàusula II.6. 
Forma de pagament del PCAP.

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les empreses 
licitadores del LOT 1, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

SETÈ. Adjudicar el LOT 2 del contracte de subministrament del material d’oficina, 
d’escriptura i d’entorn informàtic per a l’ajuntament de Corbera de Llobregat, 
consistent en material d’entorn informàtic, a l’empresa SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, 
S.A. amb CIF A08588170, per import màxim de 2.892,56€, 21% d’IVA exclòs, per a 
la totalitat de la durada inicial del contracte i en funció dels subministraments que 
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efectivament s’executin durant el període contractual, als que se’ls aplicaran el 
percentatge de descompte ofert sobre tots els preus unitaris dels Plecs de 8,00%, i el 
percentatge de descompte sobre tots els seus preus de catàleg no inclosos en els Plecs 
de 65,00%.

La previsió de subministraments a efectuar segons plecs, pot estar sotmesa a 
variacions i no suposa cap compromís de despesa per part de l’Ajuntament. De 
conformitat amb la disposició addicional 33a de la LCSP, l’Ajuntament podrà assolir la 
consignació pressupostària prevista, tot respectant els preus unitaris que resultin un 
cop aplicada la baixa oferta per l’adjudicatari.

VUITÈ. La durada del contracte pel LOT 2 s’estableix en un (1) any, a comptar de l’1 
de desembre de 2022, amb la possibilitat de fer pròrrogues d’un any de durada, i fins 
un màxim de tres pròrrogues. 

NOVÈ. Disposar la despesa pel LOT 2, de caràcter plurianual, per import màxim total 
de 3.500,00€, IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm. 02.920.22002 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat 
al crèdit que es consigni en els pressupostos de l’exercici 2023, amb el següent 
desglossament:

 Exercici 2022........1.000,00€ essent necessari disposar de crèdit per vinculació 
jurídica

 Exercici 2023........2.500,00€

DESÈ. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament. 

ONZÈ. La forma de pagament del preu del contracte quant al LOT 2 serà la legalment 
establerta, una vegada presentades les corresponents factures amb periodicitat 
mensual, sempre i quan hi hagi hagut execució efectiva del subministrament en el 
període a facturar. Les factures s’hauran d’acompanyar obligatòriament amb els 
albarans d’entrega degudament conformats pel responsable del contracte, que 
acreditin els subministraments realitzats dins el període de facturació, i amb els preus 
unitaris.

Així mateix, les factures hauran de seguir les indicacions establertes a la clàusula II.6. 
Forma de pagament del PCAP.

DOTZÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les empreses 
licitadores del LOT 2, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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5. Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament amb 
instal·lació de dues calderes de gas a l’escola El Corb.

L’escola El Corb disposa actualment, de dues calderes de gas per a la calefacció i 
l’aigua calenta sanitària. Aquestes calderes són les instal·lades originalment, i estan 
arribant al final de la seva vida útil, resultant absolutament necessari la seva 
substitució per dues de noves que permetin garantir aquests serveis a l’escola. 

Atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans personals ni materials per a realitzar 
aquestes tasques, procedeix la contractació de les mateixes per part d’una empresa 
especialitzada. En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de condicions tècniques que han de regular aquest 
contracte, i que han estat informats favorablement per la Secretaria General de 
l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipament municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de subministrament amb instal·lació de 
dues calderes de gas, per a substituir les existents, a l’escola El Corb de Corbera de 
Llobregat, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat ateses les 
característiques i valor estimat del contracte, fixat en 37.181,88€, IVA exclòs, i amb 
tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que regularan 
aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en 44.990,08€, IVA inclòs, 
37.181,88€, 21% d’IVA exclòs, de conformitat amb el pressupost desglossat per preus 
unitaris de l’annex II del Plec de condicions Tècniques.

El preu del contracte serà el que resulti de l’oferta presentada per l’empresa 
adjudicatària, i la baixa oferta serà la que s’aplicarà al conjunt de tots els preus unitaris 
que conformen el plec tècnic. 

El termini d’execució s’estableix en un màxim d’un (1) mes, amb data d’inici immediat 
a l’adjudicació del contracte, preveient-se la seva execució durant el mes de desembre 
de 2022, sense possibilitat de pròrroga. 

El pressupost base de licitació indicat inclou totes les despeses de transport, 
lliurament, i qualsevol altra que comporti l’execució de l’objecte del present contracte.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de cinc (5) dies hàbils per a 
presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. 
La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre 
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa per import màxim total de 44.990,08€, IVA inclòs, que 
es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.323.63200 (Projecte 
econòmic 2022/2/AJUNT/1) del vigent pressupost municipal.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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ESPORTS

6. Aprovació de la concessió de subvencions destinades a entitats esportives 
de l’any 2021.

Vista l'acta de la Comissió d'Avaluació del dia 14 de novembre de 2022, respecte de 
la convocatòria aprovada per Junta de Govern Local en sessió de data 9 de maig de 
2022 i pel que fa a la concessió de subvencions destinades a aquelles entitats 
esportives que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins el terme 
municipal, que complementin la competència municipal, responguin a necessitats 
socials o fomentin els interessos generals del municipi dins l'àmbit de l'esport.

Que les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció són:

Club Futbol Corbera G64085368: 2022/8096
Associació patinatge artístic corbera G67265413: 2022/8156
Club Bàsquet Corbera G60921020: 2022/8239
Club Patí Corbera G66851205: 2022/8228
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 2022/8249
Societat Atlètica Corbera G60694890: 2022/8110
Motoclub Corbera G59564112: 2022/8257
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 2022/8233
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 2022/8103
Club Taekwondo Corbera G66340951: 2022/8178

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts 
econòmics a les entitats relacionades a continuació:

ESPORTIVES ANY 2021: 

Club Futbol Corbera G64085368: 8.848,61 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.408,44 €
Club Patí Corbera G66851205: 4.892,02 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 4.634,73 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 3.684,63 €
Motoclub Corbera G59564112: 2.838,61 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.371,68 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.317,56 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 6.000,00 €
Associació patinatge artísitc Corbera: G67265413: 1.003,74 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
30

/1
2/

20
22

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


TOTAL: 50.000,02 €

SEGON. Per a l'efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb 
les que s'han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari.

TERCER. Disposar la despesa per import de 50.001,00 € amb càrrec a la partida 
34.341.48900 de l'estat de despeses del vigent pressupost municipal, desglossat de 
la següent manera: 

Club Futbol Corbera G64085368: 8.848,61 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.408,44 €
Club Patí Corbera G66851205: 4.892,02 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 4.634,73 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 3.684,63 €
Motoclub Corbera G59564112: 2.838,61 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.371,68 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.317,56 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 6.000,00 €
Associació patinatge artísitc Corbera: G67265413: 1.003,74 €

TOTAL: 50.000,02 €

QUART. Una vegada presentada l’acceptació de la subvenció atorgada es procedirà al 
pagament de la mateixa segons el detall següent:

Club Futbol Corbera G64085368: 8.848,61 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.408,44 €
Club Patí Corbera G66851205: 4.892,02 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 4.634,73 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 3.684,63 €
Motoclub Corbera G59564112: 2.838,61 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.371,68 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.317,56 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 6.000,00 €
Associació patinatge artísitc Corbera: G67265413: 1.003,74 €

TOTAL: 50.000,02 €

CINQUÈ. Notificar als interessat als efectes oportuns.
   

PUNTS D’URGÈNCIA

Urgència 1. Aprovació de l'atorgament d'una subvenció al Club de Futbol 
Corbera destinada a finançar la programació dels actes de la 4a edició del 
Torneig Vila de Corbera de futbol aleví.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari el foment i la promoció 
d’activitats esportives dins de la societat i per a aquesta tasca compta amb el teixit 
social i esportiu de les entitats esportives municipals, que dinamitzen bona part de les 
activitats esportives que es programen anualment al nostre municipi.

És per això que es contempla en el pressupost general per a l’exercici 2022 
l’atorgament d’ajuts directes a entitats esportives del municipi, de conformitat amb el 
que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades, figura una a favor de l’entitat Club de 
Futbol Corbera, per import de 13.000,00 € (tretze mil euros) que enguany celebra el 
dia 3 de desembre de 2022 la 4a edició del Torneig Vila de Corbera de futbol aleví.

El torneig tornarà a ser un esdeveniment molt important per la nostra vila. La 
presència dels equips dels clubs de més prestigi de la Lliga, suposa situar la nostra vila 
al mateix nivell que altres ciutats amb tradició en l’organització de competicions 
d’aquest estil. El Club de Futbol Corbera té com objectius la coordinació i preparació 
de la celebració d’aquest event, essent l’activitat principal, el Torneig Vila de Corbera 
de Futbol Aleví  d’àmbit nacional.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

De conformitat amb la voluntat política de promoure l’esport i facilitar la realització de 
les activitats i projectes que es presenten per part de les entitats, s’ha valorat 
favorablement la formalització d’aquests convenis de col·laboració, sota la supervisió, 
la valoració i el criteri jurídic i econòmic d’aquest ens. 

Mitjançant instàncies presentades per l’entitat Club de Futbol Corbera amb registres 
entrada 1266 i 1267/2022, es sol·licita la col·laboració d’aquest ajuntament en el 
finançament dels costos derivats de l’organització i celebració de la referida activitat 
esportiva, a través de la concessió d’una subvenció per l’import de 13.000€, 
acompanyant dita petició de documentació justificativa complementària (instàncies 
amb NRE 12543/2022 i 13168/2022) i posteriorment, manifesta en instància amb NRE 
1267/2022, la conveniència de poder disposar de forma avançada del 75% de l’import 
sol·licitat, a través de la concessió d’una bestreta, per tal de poder fer front a les 
despeses prèvies dels pagaments a proveïdors, per a la preparació dels actes. 

Vist l’informe tècnic que obra en aquest expedient.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Club de Futbol 
Corbera amb NIF: G64085368, per import de 13.000 €, destinada a finançar la 
programació dels actes de la  4a edició del Torneig Vila de Corbera de futbol aleví.

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb el Club de Futbol Corbera, per al desenvolupament del 
programa de la  4a edició del Torneig Vila de Corbera de futbol aleví. La justificació del 
mateix es realitzarà en el transcurs del primer trimestre i sempre abans del 31 de 
març de 2023.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Club de Futbol Corbera, amb NIF: 
G64085368, per import de 13.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
34.341.48904 del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 75% de la subvenció atorgada, i procedir al 
pagament de 9.750,00€ en concepte de bestreta, en els termes de la clàusula tercera 
del conveni i  atès que es considera imprescindible per fer front a les despeses  prèvies 
dels proveïdors per  la celebració dels actes. 

CINQUÈ. Facultar a l’alcaldessa o en qui delegui per a la signatura del conveni.

SISÈ. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.
   

Urgència 2. Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament per 
a l’adquisició d’un vehicle tipus bomba rural lleugera per a l’extinció 
d’incendis

Pel normal i correcte funcionament del Servei de Bombers del municipi, es considera 
indispensable adquirir un nou vehicle, tipus bomba rural lleugera, completament 
equipat i preparat per a l’extinció d’incendis.

Per a donar compliment a la necessitat sorgida, és necessari efectuar la licitació 
oportuna. En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de condicions tècniques, que han de regular aquest contracte, i 
que han estat informats favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, 
quedant incorporats a l’expedient. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Seguretat ciutadana proposa a la Junta de 
Govern local, l’adopció dels acords següents:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de subministrament per a l’adquisició 
d’un (1) vehicle tipus bomba rural lleugera, per a l’extinció d’incendis, i per ser 
incorporat al Servei de Bombers de Corbera de Llobregat, completament equipat, 
mitjançant el procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a 
regulació harmonitzada atès que el VEC s’estableix en 123.966,94€, i aprovar el Plec 
de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que regularan 
aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 150.000,00€, 
21% d’IVA inclòs, 123.966,94€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada i 
execució del contracte, fixada en màxim un (1) any a comptar de l’enviament de la 
notificació de l’acord d’adjudicació.

L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa licitadora.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de quinze (15) dies naturals per a presentar 
les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La 
presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital 
disponible en el perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa per import màxim de 150.000,00€, 21% d’IVA inclòs, 
que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.135.62400 (Projecte 
econòmic 2022/2/AJUNT/25) del pressupost municipal vigent.

7. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:30 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

La secretària acctal.,                               

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 2cd8f643240f4e8dbede5c184edbd1af001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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